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PENAWARAN UMUM PERDANA
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 193.277.175
(seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh
lima) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100,(seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum, yang
ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp[•] ([•] Rupiah) setiap saham,
yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham
(”FPPS”). Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum secara keseluruhan
adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp[•]([•] Rupiah).
Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak
yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang
telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas
pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri
dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.
PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN (ESA)
Berdasarkan Akta 6/2013 tanggal 13 Agustus 2013, yang dibuat di hadapan Tjhong
Sendrawan S.H., Notaris di Jakarta dan surat keputusan direksi No. 003/KEP/DIR/2013,
para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini
dialokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang
ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya 19.327.718 (sembilan
belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas) saham. Apabila
terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham
tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum
ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di
atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah
Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor:
Alstonia Offshore Pte.
Ltd.
Rudy Kurniawan Logam
Eddy Kurniawan Logam
Merna Logam
Masyarakat
Karyawan (ESA)
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor
Jumlah Saham dalam
Portepel

Setelah Penawaran Umum Perdana dan
Sebelum Pelaksanaan ESA
Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Nominal
Jumlah Saham
(Rp)
(%)
1.800.000.000
180.000.000.000

Setelah Penawaran Umum Perdana dan
Pelaksanaan ESA
Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Nominal
Jumlah Saham
(Rp)
(%)
1.800.000.000
180.000.000.000

220.980.000

22.098.000.000

34,3

220.980.000

22.098.000.000

34,3

115.000.000
92.000.000
23.000.000
193.277.175

11.500.000.000
9.200.000.000
2.300.000.000
19.327.717.500

17,9
14,3
3,6
30,0

115.000.000
92.000.000
23.000.000
173.949.458
19.327.718

11.500.000.000
9.200.000.000
2.300.000.000
17.394.945.750
1.932.771.750

17,9
14,3
3,6
27,0
3,0

644.257.175

64.425.717.500 100,0

644.257.175

64.425.717.500

100,0

1.155.742.825

115.574.282.500

1.155.742.825

115.574.282.500

HUTANG KONVERSI
Berdasarkan Convertible Loan Agreement yang dibuat antara Perseroan dengan SACLP
dan ACIF sehubungan dengan pemberian pinjaman dengan nilai penerbitan sebesar
USD16.000.000 (enam belas juta Dolar Amerika) yang dapat dikonversi menjadi saham
baru Perseroan. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung
sejak 4 Oktober 2013 (5 Hari kerja setelah dipenuhinya seluruh persyaratan pendahuluan
pada tanggal 27 September 2013) (“Jangka Waktu Pinjaman”) dan dapat diperpanjang
sebagaimana disebutkan dalam perjanjian tersebut. Convertible Loan Agreement
ini memberikan opsi kepada SACLP dan ACIF selaku kreditur Perseroan untuk dapat
mengkonversi pokok hutang dengan saham baru pada tanggal pencatatan saham baru
Perseroan hasil Penawaran Umum perdana Perseroan pada BEI dengan harga pelaksanaan
sebesar harga Penawaran Umum perdana saham Perseroan. Pinjaman ini diberikan
kepada Perseroan dengan imbal hasil bunga sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh
persen) per tahun dimana kalkulasi bunga memperhitungkan jumlah hari aktual pinjaman
dalam 365 hari setahun (actual / 365). Bunga atau imbal hasil tersebut akan dibayarkan
oleh Perseroan kepada SACLP dan ACIF: (i) apabila Penawaran Umum tidak terlaksana
dalam Jangka Waktu Pinjaman; (ii) apabila Perseroan melakukan wanprestasi; atau (iii)
dalam jangka waktu 7 Hari Kerja setelah diterimanya dana hasil Penawaran Umum.
Adapun Convertible Loan Agreement dan pelaksanaannya telah memperoleh persetujuan
dari para pemegang saham Perseroan pada tanggal 16 September 2013 berdasarkan
atas circuler of resolution of shareholders Perseroan, yang antara lain menyetujui hal-hal
sebagai berikut: (i) penandatanganan dan pelaksanaan Convertible Loan Agreement yang
ditandatangani oleh Perseroan, SACLP, ACIF, dan para pemegang saham Perseroan berikut
dengan perjanjian-perjanjian atau dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam
Convertible Loan Agreement, (ii) penggunaan fasilitas pinjaman untuk melaksanakan
pembelian atas dua unit vessel dan (iii) penerbitan saham biasa baru oleh Perseroan
sehubungan dengan konversi berdasarkan Convertible Loan Agreement.
Seluruh dana dari Hutang Konversi ini telah diterima pada tanggal 27 September
2013 dari ACIF (dana senilai USD 5.000.000) dan 1 Oktober 2013 dari SACLP (dana
senilai USD 11.000.000). Dana dari hutang konversi ini yang berjumlah sebesar USD
16.000.000 sebagian telah digunakan untuk mendanai porsi ekuitas (sebesar 30% dari
nilai pembelian) atas pembelian satu kapal AHTS “Logindo Stout”. Perseroan berencana
untuk menggunakan sisa dari dana Hutang Konversi untuk mendanai porsi ekuitas atas
pembelian satu kapal AHTS yang akan datang.
Pada tanggal 29 Oktober 2013, SACLP dan ACIF telah memberikan Instruksi Konversi
(Conversion Notice) kepada Perseroan untuk mengkonversi seluruh Pokok Pinjaman
menjadi Saham Biasa pada tanggal pencatatan perdana saham Perseroan.
PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA
Bersamaan dengan pencatatan Saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana yaitu
sebanyak-banyaknya 193.277.175 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh
tujuh ribu seratus tujuh puluh lima) Saham Biasa Atas Nama atau 30% (tiga puluh persen)
dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana, maka
Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham
sebelum Penawaran Umum Perdana sebesar 450.980.000 (empat ratus lima puluh juta
sembilan ratus delapan ribu) lembar saham atau 70% (tujuh puluh persen) dari modal
ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana. Dengan demikian,
jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 644.257.175
(enam ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh
lima) lembar saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan
dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana.
Selain pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana dan Saham
Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana, Perseroan juga
akan mencatatkan saham yang berasal dari pelaksanaan konversi hutang Perseroan.
PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU
MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN
MENJADI ATAU DITUKAR DENGAN SAHAM PERSEROAN DALAM JANGKA WAKTU
12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI
EFEKTIF SELAIN PENERBITAN SAHAM BARU SEHUBUNGAN DENGAN PERMINTAAN
PELAKSANAAN HUTANG KONVERSI MENJADI SAHAM BARU PERSEROAN YANG AKAN
DILAKSANAKAN PADA SAAT TANGGAL PENCATATAN SAHAM PERDANA PADA BURSA
EFEK INDONESIA.
RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran
Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk :
1. Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk permbayaran
seluruh utang jangka pendek kepada DBS Bank Limited, Singapura dan UOB Limited,
Singapura.
2. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja
modal.
Alokasi penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum untuk belanja
modal akan dipergunakan untuk membiayai pembelian kapal Perseroan.
Rencana pembelian barang modal untuk tahun 2014 adalah sebesar USD82 juta
dan jumlah keseluruhan anggaran belanja modal hingga lima tahun kedepan (tahun
2018) adalah sebesar USD413 juta. Anggaran belanja modal ini disusun untuk
mendukung rencana perluasan skala usaha Perseroan dalam beberapa tahun ke
depan.
3. Sekitar 10% (sepuluh persen) akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja.
Alokasi penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum untuk modal kerja
akan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional Perseroan, yang seluruhnya
berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan
Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4 mengenai Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum, Lampiran Surat Keputusan Bapepam No. Kep-27/
PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, maka Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan
dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala kepada OJK dan akan
mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan).
Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana akan dilaksanakan dengan mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar
modal.
Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula
seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana penggunaan dana tersebut
akan terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta
pertimbangannya serta akan dimintakan persetujuan RUPS Tahunan terlebih dahulu
sesuai dengan peraturan Bapepam No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum.
Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil
Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi
tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 dan/atau Peraturan Bapepam-LK No.
IX.E.2.
RISIKO USAHA
Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang
material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini
telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai
dari risiko utama Perseroan.
A. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN
1. Perseroan Menghadapi Risiko Pengakhiran atau Tidak Diperpanjangnya
Kontrak-Kontrak Penyediaan Jasa Perseroan
2. Perseroan Menghadapi Risiko yang Terkait dengan Pinjaman Bank dan Lembaga
Keuangan Lainnya
3. Perseroan Menghadapi Fluktuasi dalam Tarif Sewa Kapal
4. Perseroan Mungkin Tidak Dapat Menyelesaikan Kewajibannya Kepada
Pelanggan Berdasarkan Kontrak
5. Perseroan Rentan terhadap Risiko Kredit Pelanggannya
6. Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia
7. Perseroan Rentan terhadap Potensi Liabilitas dari Kerusakan, Cedera atau
Kematian karena Kecelakaan
8. Perseroan Mungkin tidak Memiliki Asuransi yang Cukup dan Tidak Dapat
Meneruskan Asuransi yang Ada
9. Perseroan Menghadapi Risiko Ditahannya Kapal-Kapal Perseroan Sehingga
Dapat Mengganggu Kegiatan Operasional
10. Perseroan Menghadapi Risiko dalam Pendayagunaan Kapal
B. Risiko TeRKAIT industri pelayaran
1. Kondisi Ekonomi Global dan Regional, Sosial, dan Politik Dapat Mengurangi
Permintaan terhadap Jasa Perseroan
2. Perseroan Bergerak dalam Industri yang Sangat Diatur
3. Perseroan Bergerak dalam Industri yang Kompetitif
C. Risiko-risiko yang berkaitan dengan Investasi dalam Saham-Saham
perseroan
1. Risiko tidak likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana
Ini
2. Risiko harga saham yang ditawarkan dapat berfluktuasi
3. Risiko kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan dapat bertentangan
dengan kepentingan investor
4. Risiko kemungkinan dilusi atas kepemilikan saham para pemegang saham
apabila mereka tidak berpartisipasi dalam rangka penawaran umum terbatas
yang dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang
5. Perseroan menghadapi kemungkinan tidak dapat membayar dividen
6. Perubahan domestik, regional, dan global akan memberikan dampak negatif
bagi kegiatan usaha di Indonesia
MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO YANG
DIHADAPI DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASINGMASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (”OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL
SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI
HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA
PROSPEKTUS.
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM.
PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

hampir 90%. Perseroan membukukan pendapatan sewa kapal sebesar USD22,1 juta dan
USD13,5 juta, masing-masing untuk semester pertama tahun 2013 dan 2012.
Perbandingan pendapatan pada tahun 2012 dan tahun 2011
Pendapatan Perseroan pada tahun 2012 meningkat sebesar USD8,6 juta atau sekitar 34%
dari periode sebelumnya; yaitu dari USD 25,6 juta pada akhir tahun 2011 menjadi USD34,1
juta pada akhir tahun 2012. Kenaikan pendapatan usaha Perseroan terutama disebabkan
oleh meningkatnya jasa persewaan kapal sebagai seiring dengan bertambahnya kontrakkontrak dengan pelanggan utama diantaranya dengan Total E&P Indonesie. Selama tahun
2012 sendiri, Perseroan telah memperoleh 10 kontrak baru dari Total E&P Indonesie.
Berdasarkan jenis kapal yang disewa, pendapatan terbesar dikontribusi oleh sewa kapal
jenis AHTS sebesar USD8,8 juta atau sekitar 28% dari jumlah pendapatan sewa kapal
sepanjang tahun 2012. Jumlah ini meningkat dari periode tahun sebelumnya yaitu USD6,4
juta. Disamping itu, sepanjang tahun 2012, Perseroan telah membukukan pendapatan
jasa sewa Accomodation Work Barge sekitar USD5 juta. Belum ada pendapatan atas
penyewaan Accomodation Work Barge selama 2011.
Perbandingan pendapatan pada tahun 2011 dan tahun 2010
Pendapatan Perseroan untuk tahun 2011 sebesar USD25,6 juta, dimana mengalami
peningkatan sebesar USD7,4 juta atau sekitar 41% dari tahun 2010 yaitu USD18.1 juta.
Sebagaimana juga terjadi pada tahun-tahun setelahnya, selama periode 2011, pendapatan
terbesar dikontribusi oleh jasa sewa kapal AHTS sebesar USD6,4 juta. Penambahan yang
cukup signifikan atas pendapatan ini merupakan kontribusi dari peningkatan kapasitas
usaha Perseroan berupa masuknya pemegang saham baru yaitu grup Pacific Radiance
dari Singapura melalui entitas anak, yaitu Alstonia Offshore Pte. Ltd.
3.1.2. Beban Pokok Pendapatan
Berikut ini tabel yang menunjukan perkembangan beban pokok pendapatan Perseroan:
(dalam USD, kecuali %)
Beban Pokok
30 Juni
%
Pendapatan
2013
Penyusutan
3.805.691 31%
Gaji
2.767.212 23%
Bahan bakar kapal
1.738.898 14%
Perbaikan dan
1.217.651 10%
pemeliharaan
Sewa kapal
723.822
6%
Asuransi
439.569
4%
Akomodasi
436.593
4%
Lain-lain
1.097.415
9%
Jumlah
12.226.851 100%
Keterangan: *tidak diaudit

PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang pelayaran dengan fokus pada
kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi
Kantor Pusat :
Graha Corner Stone
Jl. Rajawali Selatan II No. 1
Jakarta Pusat – 10720
Telepon : (021) 6471 3088
Faksimili : (021) 6471 3220
Website : www.logindo.com
Alamat e-mail : corporate@logindo.com

Kantor Cabang :
Komp. Balikpapan Baru Blok G1 No. 7
Balikpapan, Kalimantan Timur - 76114
Telepon : (0542) 872 090
Faksimili : (0542) 876 963

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sejumlah 193.277.175 (seratus sembilan puluh tiga juta, dua ratus tujuh puluh tujuh ribu, seratus tujuh puluh lima) lembar
Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100-, (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyakbanyaknya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang
ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp[•] ([•] Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir
Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp[•] ([•] Rupiah).
Berdasarkan Akta 6/2013 tanggal 13 Agustus 2013, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau “ESA”)
sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana atau sebanyak-banyaknya
19.327.718 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas) saham. Informasi lebih lengkap mengenai program ESA dapat
dilihat pada Bab I Prospektus.
Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah
ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENGAKHIRAN ATAU TIDAK DIPERPANJANGNYA KONTRAK-KONTRAK JASA
PERSEROAN.
RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN
UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM
PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PESEROAN AKAN
DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN,
PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN
AKAN TERJAGA.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN
DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
INDONESIA (“KSEI”).
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PENJAMIN EMISI EFEK
(akan ditentukan kemudian)
Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment)
terhadap Penawaran Umum.
PENCATATAN ATAS SAHAM - SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA
Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta tanggal 13 November 2013
PERNYATAAN UTANG
Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono,
Suherman & Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, melalui laporannya
yang telah diterbitkan kembali tertanggal 7 Oktober 2013., Perseroan mempunyai total
liabilitas sebesar USD101.125.206 yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar
USD41.987.272 dan total liabilitas jangka panjang sebesar USD59.137.934 dengan
perincian sebagai berikut:
(dalam USD)
Keterangan
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha
- Pihak ketiga
- Pihak berelasi
Utang lainnya
- Pihak ketiga
Beban akrual
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek
Utang pajak
Pinjaman bank jangka pendek
Pinjaman dari pihak berelasi
Bagian lancar atas liaibilitas jangka panjang
- Pinjaman bank jangka panjang
- Utang pembiayaan konsumen
- Liabilitas sewa pembiayaan

30 Juni 2013

Total liabilitas jangka pendek

41.987.272

Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo
dalam waktu satu tahun
- Pinjaman bank jangka panjang
- Utang pembiayaan konsumen
- Liabilitas sewa pembiayaan
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

58.441.722
80.584
233.025
382.603

Total liabilitas jangka panjang

59.137.934

Total liabilitas

2.667.400
773.341
274.874
850.048
986.448
180.981
20.169.000
15.554.645
95.212
435.323

101.125.206

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2013 TELAH
DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. DARI TANGGAL 30 JUNI 2013 SAMPAI
DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN
PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG
BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.
ANALISA DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama
dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan
atas laporan keuangan terkait dan informasi keuangan lainnya yang tercantum dalam
Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Pembahasan berikut ini dibuat berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode
6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono,
Suherman & Surja dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang diaudit
oleh KAP Bambang Sudaryono & Rekan seperti yang tercantum dalam laporannya yang
disertakan dalam Prospektus ini.
1. Umum
Perseroan berdiri pada tahun 1995 dengan memulai usaha dalam bidang jasa penyewaan
kapal laut yang selanjutnya berfokus pada penyewaan kapal penunjang kegiatan angkutan
lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi. Pada tahun 2002, perseroan mendapatkan
Surat Izin Usaha Perusahaan Angkatan Laut dari Departemen Perhubungan Direktorat
Jendral Perhubungan Laut.
Di tahun 2005, Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5/2005 tentang Pemberdayaan
Industri Pelayaran Nasional dikeluarkan, yang menginstruksikan agar asas cabotage
diimplementasikan sehingga angkutan laut dalam negeri wajib dilayani oleh kapal
berbendera Indonesia dan dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional.
Perseroan saat ini memiliki dan mengoperasikan 56 (lima puluh enam) kapal penunjang
kegiatan angkutan lepas lantai (OSV) yang banyak digunakan oleh klien-klien utama
Perseroan yaitu antara lain Total E&P, Pertamina, dan Chevron. Untuk mendukung
kegiatan usaha utama dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan,
Perseroan memiliki shipyard & repair workshop yang terletak kota Muara Kembang,
Kalimantan Timur. Fungsi dari workshop tersebut adalah sebagai pusat tempat perbaikan
kapal-kapal OSV, pusat pelatihan karyawan-karyawan laut, dan gudang sparepart.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi yaitu: “Memimpin
kebangkitan industri maritim Indonesia dengan memberikan solusi penyediaan kapalkapal laut yang berintegritas.”
Adapun misi yang diemban oleh Perseroan adalah:
1. Menambah jumlah kapal OSV yang muda dan modern untuk memenuhi standar dan
ekspetasi pelanggan
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas
3. Menyediakan jasa penyewaan kapal kepada pelanggan yang efisien dan
menguntungkan
4. Senantiasa menjaga komitmen dan integritas perusahaan di dalam situasi apapun
5. Selalu patuh terhadap peraturan industri pelayaran di Indonesia untuk mendukung
kemajuan industri maritim di Indonesia
Perseroan telah mencapai beberapa prestasi dan mendapatkan sejumlah penghargaan
selama menjalankan kegiatan usahanya sejak didirikan. Salah satu prestasi yang telah
dicapai adalah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 dari Llyold Body’s Quality
Assurance Limited’s Registers. Selain itu Perseroan juga mendapatkan ISM CODE dan ISPS
CODE dari Biro Klasifikasi Indonesia.
Sejumlah pengahargaan yang telah diraih yaitu “HS Appreciation” dari Total E&P Indonesie
untuk kesadaran atas keselamatan kerja atau Safety Awareness. Selain itu, Perseroan
juga menerima “QHSE Performance Award” dari BPMIGAS dan Total E&P Indonesie atas
prestasinya menjalankan kegiatan usahanya tanpa ada kecelakaan kerja sepanjang tahun
2011.
Perseroan menganut 7 nilai utama dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu:
Kejujuran, Tanggung jawab, Visi kedepan, Disiplin, Kerjasama, Keadilan, dan Kepedulian.
Saat ini klien dan pelanggan utama dari Perseroan adalah: Total E&P Indonesie, Pertamina,
Chevron, Santos, CNOOC, dan PT Newmont Nusa Tenggara.
2. Kebijakan Pemerintah yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Perseroan
Pertumbuhan kinerja Perseroan yang dicatat selama beberapa tahun terakhir tidak
lepas dari peran kebijakan Pemerintah dalam dunia industri maritim nasional. Beberapa
kebijakan yang mendukung perkembangan industri pelayaran nasional diantaranya
adalah:
Implementasi Asas Cabotage
Pemberlakuan asas cabotage berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2008,
dimana pengangkutan barang melalui laut wajib menggunakan kapal berbendera
Indonesia, terutama untuk sektor penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak
dan gas bumi dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2011. Pelaksanaan
asas cabotage menyebabkan keberadaan kapal berbendera asing menjadi sangat
terbatas dan membuka peluang bagi perusahaan pelayaran nasional. Pembatasan ini
dilakukan sebagai upaya Pemerintah untuk dapat mendukung perusahaan pelayaran
nasional agar dapat berkembang, serta merupakan upaya Pemerintah untuk

mengurangi devisa yang keluar akibat pembayaran sewa kepada kapal berbendera
asing.
Kepemilikan Modal Asing
Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Negatif Investasi membatasi kepemilikan
modal asing pada bidang usaha Angkutan Laut Dalam Negeri dan Luar Negeri
Indonesia sampai dengan 49%. Peraturan tersebut akan berdampak positif pada
prospek pertumbuhan bisnis Perseroan karena tingkat kompetisi dapat diminimalkan
khususnya dari pihak asing.
3. Keuangan
Tabel berikut menyajikan ikhtisar laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi
komprehensif Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2013 (dengan angka pembanding periode 30 Juni 2012 khusus untuk laporan laba rugi
komprehensif) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011
dan 2010.
Laporan Posisi Keuangan
(dalam USD)

Aset
Aset lancer		
Aset tidak lancer
Jumlah asset

30 Juni
2013

2012

17.782.721
141.252.264
159.034.985

11.996.001
136.446.827
148.442.828

9.017.230
90.945.420
99.962.650

4.846.123
46.429.289
51.275.412

Liabilitas
Liabilitas jangka pendek
Liabilitas jangka panjang
Jumlah liabilitas
Jumlah ekuitas
Jumlah liabilitas dan ekuitas

41.987.272
59.137.934
101.125.206
57.909.779
159.034.985

37.331.524
60.408.817
97.740.341
50.702.487
148.442.828

14.763.681
43.355.196
58.118.877
41.843.773
99.962.650

18.465.774
17.692.843
36.158.617
15.116.795
51.275.412

31 Desember
2011
23.515.201

2010
18.123.307

(17.509.648) (13.123.858)

(8.474.828)

Keterangan

31 Desember
2011

2010

Laporan Laba Rugi Komprehensif
Keterangan
Pendapatan
Beban pokok
penjualan
Laba bruto
Beban umum dan
administrasi
Laba usaha
Beban keuangan
Laba komprehensif

30 Juni
2013
2012*
24.998.091 15.104.292
(12.226.851) (7.382.870)

2012
34.094.104

12.771.240

7.721.422

16.584.456

12.391.343

9.648.479

(2.775.970)

(2.190.399)

(4.510.903)

(4.036.864)

(2.318.071)

9.960.435
(2.312.153)
7.207.292

5.631.521
(1.398.800)
3.978.577

12.467.100
(3.082.283)
8.858.714

8.631.911
(4.141.993)
3.726.978

6.971.063
(3.386.973)
3.335.157

Keterangan: * tidak diaudit
3.1. Perkembangan Pendapatan, Beban Langsung, dan Laba Perseroan
Sepanjang periode tahun 2010 hingga 30 Juni 2013, Perseroan telah berhasil untuk
menjaga rasio margin laba kotor pada kisaran 48%-53% dimana pertumbuhan pendapatan
mencapai 37% (Compound Annual Growth Rate, CAGR) untuk periode tahun 2010 hingga
2012. Secara garis besar naik turunnya pendapatan yang dibukukan oleh Perseroan
akan berbanding lurus dengan tingkat utilisasi dari armada kapal yang disewa oleh para
pelanggan Perseroan dan juga disebabkan oleh penambahan jumlah armada yang dimiliki
oleh Perseroan. Sepanjang periode tersebut, tingkat utilisasi kapal-kapal yang disewa
mencapai hampir sekitar 100%. Sedangkan jumlah armada kapal yang dimiliki sejak tahun
2010 hingga 30 Juni 2013 dijelaskan dalam tabel di bawah ini.
Jenis Kapal
Tug boat and utility boat
Landing craft transport
Anchor handling tug supply vessel
Harbor tug boat
Barge
Mooring boat
Crew boat
Diving Support Vessel
Platform Supply Vessel
Jumlah kapal

Desember 2012

30 Juni 2013

13
8
8
1
12
3
7
1
1
54

14
9
9
1
12
3
7
1
1
57

Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit

Disisi lain, beban pokok pendapatan yang diakui oleh Perseroan juga mengalami
pertumbuhan mencapai 44% (CAGR) selama periode tahun 2010 hingga 2012. Porsi
terbesar dalam beban pokok pendapatan merupakan beban penyusutan armada
kapal. Berdasarkan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan, armada kapal
disusutkan hingga 20 tahun setelah tahun perolehannya.
3.1.1. Pendapatan (dalam USD)
Keterangan
Jasa sewa kapal
Jasa pelayaran lainnya
Jumlah pendapatan

30 Juni
2013
2012*
22.056.362 13.454.419
2.941.729
1.649.873
24.998.091 15.104.292

2012
31.339.530
2.754.574
34.094.014

31 Desember
2011
2010
23.515.386 18.123.307
1.999.815
25.515.201 18.123.307

Keterangan: * tidak diaudit

Berikut ini adalah perkembangan pendapatan Perseroan berdasarkan jenis kapal
yangdisewakan: (dalam USD)
Pendapatan Sewa
Per Jenis Kapal
Tug boat and utility boat
Landing craft transport
Anchor handling tug supply vessel
Harbor tug boat
Barge
Mooring boat
Crew boat
Diving Support Vessel
Platform Supply Vessel
Total pendapatan sewa kapal
Other marine services
Total pendapatan

30 Juni 2013
2.401.711
3.663.745
11.446.618
149.268
726.804
1.634.154
441.562
1.592.500
22.056.362
2.941.929
24.998.091

31 Desember
2012
11% 4.605.206
17% 2.321.715
52% 13.566.904
1%
478.141
0%
456.483
3% 1.453.819
7% 3.608.058
2% 1.646.435
7% 3.202.769
100% 31.339.530
2.754.574
34.094.104

%

%
15%
7%
43%
2%
1%
5%
12%
5%
10%
100%

Perbandingan pendapatan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30
Juni 2013 dan 30 Juni 2012
Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2013 meningkat sebesar USD9,8 juta atau sekitar 66% dari pendapatan yang dibukukan
selama tengah tahun pertama 2012; yakni dari USD15,1 juta menjadi USD25 juta.
Peningkatan jumlah pendapatan yang dibukukan ini disebabkan oleh bertambahnya
kontrak-kontrak persewaan kapal oleh pelanggan yang juga didukung oleh peningkatan
jumlah armada kapal yang dimiliki Perseroan.
Sepanjang tengah tahun pertama 2013, Perseroan mendapatkan 7 kontrak sewa kapal
baru dengan perincian sebagai berikut :
a. 3 kontrak baru dari Total E&P Indonesie yang akan berlaku efektif sejak periode
antara Januari 2013 hingga Oktober 2015 dengan total nilai kontrak USD7.9 juta.
b. 2 kontrak jangka pendek baru dari PT Meindo Elaang Indah yang akan berlaku efektif
dalam jangka waktu 2 hingga 5 bulan dengan total nilai kontrak USD0.9 juta.
c. 1 kontrak jangka pendek baru dari PT Swiber Berjaya yang akan berlaku efektif dalam
jangka waktu 5 bulan dengan total nilai kontrak USD1.5 juta.
Disamping beberapa kontrak baru yang didapat ini, pendapatan semester pertama juga
berasal dari beberapa kontrak yang didapat periode tahun-tahun sebelumnya yang masih
berlaku hingga tanggal laporan keuangan.
Sebagaimana disebutkan terdahulu, komposisi pendapatan yang dibukukan sepanjang
periode tahun 2010 hingga 30 Juni 2013, pendapatan dari jasa persewaan kapal mencapai

30 Juni
2012*
2.472.396
1.813.044
937.673

31 Desember
2012
33%
5.019.152
25%
4.129.832
13%
2.798.499

31 Desember
2011
29%
3.209.663
24%
1.821.094
16%
2.670.751

24%
14%
20%

31 Desember
2010
2.210.681
1.501.477
1.718.574

26%
18%
20%

1.072.514

15%

13%

15%

1.229.669

15%

%

73.535
1%
268.065
4%
255.363
3%
490.280
7%
7.382.870 100%

2.268.858

%

641.098
4%
610.311
3%
590.683
3%
1.451.215
8%
17.509.848 100%

1.931.092

%

1.617.481 12%
483.692
4%
393.530
3%
996.555
8%
13.123.858 100%

%

232.235
3%
338.674
4%
217.831
3%
1.025.687 12%
8.474.828 100%

Sepanjang periode tahun 2010 hingga tanggal 30 Juni 2013, komposisi beban pokok
pendapatan secara mayoritas dicatat untuk beban penyusutan armada kapal yaitu ratarata mencapai 25%-30% jumlah keseluruhan beban pokok pendapatan. Hal ini dapat
dijelaskan dari komposisi aset yang dimiliki oleh Perseroan mayoritas berupa aset tetap
(armada kapal) yang dipakai dan disusutkan sepanjang umur ekonomis yaitu selama 20
tahun. Pertumbuhan jumlah armada kapal selama 3 tahun terakhir dengan rata-rata
harga per unit kapal yang mencapai USD20 juta akan menyebabkan peningkatan beban
penyusutan yang dihitung berdasarkan metode garis lurus (straight line method).
Disisi lain, peningkatan beban pokok pendapatan juga disebabkan oleh beberapa beban
yang bersifat variabel atas kapasitas usaha Perseroan, yaitu beban tenaga kerja, bahan
bakar kapal serta perbaikan dan pemeliharaan.
Perbandingan beban pokok pendapatan untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2013 dan 30 Juni 2012
Beban pokok pendapatan yang dibukukan selama semester pertama tahun 2013 telah
meningkat sebesar USD4,8 juta atau sekitar 65% dari semester pertama tahun sebelumnya
(30 Juni 2013: USD12,2 juta; 30 Juni 2012: USD7,4 juta). Peningkatan terbesar disebabkan
oleh kenaikan beban penyusutan aset tetap sebesar USD1,4 juta atau mencapai 50% dari
beban penyusutan sepanjang enam bulan pertama 2012. Perseroan telah melakukan
tambahan investasi berupa armada kapal yang dibeli sebesar USD49,4 juta dan USD4,6
juta, masing-masing sepanjang tahun 2012 dan hingga 30 Juni 2013. Dari kapal-kapal yang
telah beli sepanjang 2012 dan sesudahnya baru akan disusutkan selama setahun penuh
mulai tahun 2013.
Penambahan jumlah armada kapal sebagaimana disebutkan tersebut juga memberikan
dampak kenaikan biaya operasional terutama yang berkaitan dengan beban gaji para
awak dan kru kapal yang bersangkutan. Perseroan membebankan gaji sebesar USD2,8
juta selama tengah tahun pertama 2013, atau naik sekitar 56% dari periode yang sama
tahun sebelumnya.
Peningkatan beban pokok pendapatan pada periode ini juga disebabkan oleh beban
variabel lain yaitu bahan bakar kapal serta perbaikan dan perawatan, masing-masing telah
naik sekitar 85% dan 13%.
Perbandingan beban pokok pendapatan pada tahun 2012 dan tahun 2011
Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun 2012 adalah sebesar USD17,5 juta
dengan kontribusi terbesar yang juga berasal dari biaya penyusutan sebesar USD5 juta
(28,6%) dan biaya gaji karyawan USD4,1 juta (23,6%).
Beban pokok penjualan pada tahun 2012 ini telah meningkat sebesar USD4,3 juta atau
sekitar 33% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sebagaimana terjadi pada
penjelasan sebelumnya, peningkatan beban pokok penjualan ini berasal dari kenaikan
signifikan biaya penyusutan yang meningkat sebesar USD1,8 juta atau naik sekitar 56%
dan biaya gaji karyawan yang meningkat sebesar USD2,3 juta atau naik sekitar 127% dari
periode tahun sebelumnya.
Peningkatan biaya penyusutan ini berkorespondensi dengan bertambahnya jumlah
armada kapal Perseroan selama tahun 2012. Perseroan melakukan ekspansi usaha dengan
melakukan pembelian kapal AHTS sebanyak 3 unit. Kenaikan biaya gaji karyawan juga
lebih disebabkan oleh bertambahnya jumlah karyawan laut (awak kapal) seiring dengan
bertambahnya jumlah armada Perseroan. Peningkatan kapasitas usaha ini berjalan sesuai
dengan tujuan investasi yang dilakukan oleh grup Pacific Radiance pada tahun 2011.
Perbandingan beban pokok pendapatan pada tahun 2011 dan tahun 2010
Beban pokok pendapatan pada selama tahun 2011 telah meningkat sebesar USD4,6 juta
atau sekitar 55% dari tahun 2010 yang sebesar USD8,5 juta (2011: USD13,1 juta). Sekitar
24% dan 20% dari beban pokok pendapatan yang dicatat sepanjang 2011 masing-masing
adalah beban penyusutan (USD3,2 juta) dan beban bahan bakar kapal (USD2,7 juta).
Peningkatan biaya penyusutan ini juga disebabkan oleh bertambahnya jumlah armada
kapal Perseroan selama tahun 2011. Perseroan melakukan ekspansi usaha dengan
melakukan pembelian kapal AHTS sebanyak 3 unit. Kenaikan biaya gaji karyawan juga
lebih disebabkan oleh bertambahnya jumlah karyawan laut (awak kapal) seiring dengan
bertambahnya jumlah armada Perseroan.
3.1.3. Beban Umum dan Administrasi
Perseroan mencatat beban umum dan administrasi untuk seluruh pengeluaran yang tidak
berkaitan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan pendapatan atas jasa sewa kapal
maupun jasa pelayaran lainnya, namun berhubungan dengan operasional usaha, seperti
beban gaji karyawan kantor, penyusutan aset tetap selain dari aset berupa armada kapal
dan insfratruktur penunjangnya. Berikut ini merupakan rincian dari beban umum dan
administrasi yang dicatat selama tahun 2010 hingga tanggal 30 Juni 2013.(dalam USD)
Beban Umum &
Administrasi

30 Juni
2013

Gaji dan tunjangan
lainnya

1.518.288

Penyusutan
126.197
Beban kantor
203.858
Denda pajak
147.813
Beban tender
99.892
Sewa
77.290
Jasa profesional
108.670
Beban imbalan
84.312
kerja karyawan
Perjalanan dinas
94.639
Perbaikan
26.435
pemeliharaan
Penyisihan
penurunan nilai
piutang
Lain-lain
288.576
Jumlah
2.775.970
Keterangan: * tidak diaudit

%

30 Juni
2012*

%

55% 1.061.464

31 Desember
2012

31 Desember
2011

%

%

31 Desember
2010

%

48%

2.398.794

53%

1.285.583

32%

348.531

15%

216.628
201.603
83.943
38.172
-

9%
9%
0%
4%
2%
0%
3%

5%
7%
5%
4%
3%
4%

160.557
218.763
69.487
83.793
76.195

7%
10%
0%
3%
4%
3%

387.974
318.137
272.891
184.669
156.449
151.353

9%
7%
6%
4%
3%
3%

295.722
272.121
9.651
130.533
164.886
222.081

7%
7%
0%
3%
4%
6%

3%

73.006

3%

143.145

3%

115.500

3%

59.236

3%

67.481

3%

142.717

3%

184.628

5%

215.048

9%

1%

22.088

1%

29.884

1%

149.526

4%

234.897

10%

0%

-

0%

-

0%

157.925

4%

-

0%

10%
357.565 16%
100% 2.190.399 100%

324.890
7%
4.510.903 100%

1.048.708 26%
4.036.864 100%

920.013 40%
2.318.071 100%

Perbandingan beban umum dan administrasi untuk periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2013 dan 30 Juni 2012
Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2013 meningkat sebesar USD586 ribu atau sekitar 27% dari periode yang
sama tahun sebelumnya, yakni dari sebesar USD2,2 juta pada 30 Juni tahun 2012 menjadi
sebesar USD2,8 juta. Kontributor utama atas peningkatan beban umum dan administrasi
ini adalah adanya kenaikan jumlah yang dibebankan untuk gaji dan tunjangan lainnya
bagi para karyawan Perseroan. Beban gaji pada 30 Juni 2013 adalah sebesar USD1,5 juta,
sedang pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar USD1,1 juta, naik sekitar 43%.
Seiring dengan peningkatan frekuensi usaha dan kapasitas armada kapal, maka Perseroan
juga melakukan berbagai pengembangan fungsi-fungsi administratif baik di lingkungan
kantor pusat maupun kantor perwakilan. Pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan mencatat
jumlah karyawan darat sebanyak 149 orang. Jumlah ini telah meningkat dari 136 orang
pada akhir tahun 2012. Disamping itu pula, kenaikan beban gaji juga terjadi karena
Perseroan secara historis telah melakukan penyesuaian terhadap gaji yang dibayarkan
kepada karyawan dengan kisaran 8%-10% setiap tahunnya, sebagaimana telah
diasumsikan kembali pada perhitungan liabilitas imbalan kerja jangka panjang.
Perbandingan beban umum dan administrasi pada tahun 2012 dan tahun 2011
Beban umum dan administrasi Perseroan pada akhir tahun 2012 adalah sebesar USD4,6
juta dengan kontribusi terbesar berasal dari biaya gaji dan tunjangan lainnya sebesar
USD2,4 juta sekitar 53% dari jumlah seluruh beban umum dan administrasi.
Beban umum dan administrasi pada tahun 2012 meningkat sebesar USD474 ribu atau
sekitar 12% dibandingkan dengan periode sebelumnya tahun 2011. Peningkatan umum
dan administrasi ini berasal dari kenaikan signifikan biaya gaji dan tunjangan lainnya yang
meningkat sebesar USD1,1 juta atau sekitar 87% dari gaji dan tunjangan tahun 2011.
Peningkatan gaji dan tunjangan lainnya ini lebih disebabkan oleh bertambahnya jumlah
karyawan darat menjadi 136 orang pada akhir tahun 2012 dari 123 orang pada akhir tahun
2011. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pemekaran jumlah karyawan juga dilakukan
untuk mengakomodasi peningkatan usaha Perseroan.
Perbandingan beban umum dan administrasi pada tahun 2011 dan tahun 2010
Sepanjang tahun 2010-2011 terjadi peningkatan secara signifikan atas beban umum dan
administrasi yang dicatat Perseroan. Hingga akhir tahun 2011, Perseroan mencatat jumlah
beban sebesar USD4 juta, dimana jumlah ini telah naik sebesar USD1,7 juta dari tahun
2010 yang sebesar USD2,3 juta; atau telah meningkat sekitar 74%.
Masuknya grup Pacific Radiance ke dalam struktur pemegang saham Perseroan pada
tahun 2011 telah memberikan beberapa inisiatif kepada operasional Perseroan yang
lebih baik, salah satunya adalah pembenahan atas sistem manajemen sumber daya
manusia dan fungsi-fungsi strategis dalam organisasi perusahaan. Hal ini berdampak pula
pada kenaikan beban gaji yang dipercaya telah membawa perkembangan positif atas
stewardship Perseroan. Pada akhir tahun 2011, jumlah karyawan darat adalah sebanyak
123 orang, jumlah ini meningkat dari tahun 2010 yang sebanyak 110 orang.
3.1.4. Pendapatan dan Beban Operasi Lainnya(dalam USD)
Pendapatan & Beban Operasi
Lainnya
Pendapatan operasi lainnya
Laba selisih kurs, neto
Laba penjualan aset tetap, neto
Jumlah pendapatan operasi lainnya
Beban operasional lainnya
Rugi penjualan aset tetap, neto
Beban lainnya
Jumlah beban operasi lainnya
Jumlah pendapatan (beban) operasi
lainnya, neto
Keterangan: * tidak diaudit

30 Juni
2013

30 Juni
2012*

31 Desember 31 Desember 31 Desember
2012
2011
2010

53.426 104.180
- 14.637
53.426 118.817

386.041
18.777
404.818

254.224
28.921
283.145

3.209
3.209

(50.145)
(38.116) (18.319)
(88.261) (18.319)

(11.271)
(11.271)

(5.713)
(5.713)

(362.554)
(362.554)

(34.835) 100.498

393.547

277.432

(359.345)

Perbandingan pendapatan (beban) operasi lainnya untuk periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan 30 Juni 2012
Pada akhir semester pertama 2013, Perseroan mencatat neto beban operasi lainnya
sebesar USD35 ribu, sedangkan pada semester pertama tahun 2012 Perseroan mencatat
neto pendapatan operasi lainnya sebesar USD100 ribu. Penurunan ini, sebagaimana
ditunjukkan oleh tabel diatas, disebabkan oleh kerugian atas penjualan aset tetap yang
dibukukan pada semester pertama 2013 sebesar USD50 ribu. Pada periode ini Perseroan
telah melakukan penjualan aset tetap berupa kendaraan dengan nilai penjualan USD35
ribu dengan nilai buku yang dihapuskan sebesar USD85 ribu. Penjualan aset tetap berupa
kendaraan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan
properti Perseroan dan penjualan kendaraan ini juga diikuti dengan realisasi pembelian
kendaraan baru yang menunjang operasional sehari-hari.
Disamping itu, fluktuasi pendapatan (beban) operasi lainnya juga disebabkan oleh
apresiasi nilai tukar beberapa mata uang yaitu Rupiah, Euro dan Dollar Singapura.
Penggunaan ketiga mata uang ini secara operasional karena denominasi fungsional atas
laporan keuangan dicatat dalam mata uang Dollar Amerika sedangkan pembayaran beban
operasional dilakukan dengan mata uang Rupiah dan beberapa transaksi dengan pihak
afiliasi dilakukan dalam Dollar Singapura. Pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan mencatat
laba selisih kurs sebesar USD53 ribu, sedangkan pada tanggal 30 Juni 2012 laba selisih
kurs adalah USD104 ribu.
Perbandingan pendapatan operasi lainnya pada tahun 2012 dan tahun 2011
Pendapatan operasi lainnya pada selama tahun 2012 telah naik sebesar USD116 ribu atau
naik sekitar 42% dari tahun 2011 (2012: USD394 ribu; 2011: USD277 ribu). Kenaikan ini
secara umum disebabkan oleh laba selisih kurs mata uang asing yang naik sebesar USD132
ribu (2012: USD386 ribu; 2011: USD254 ribu).
Perbandingan pendapatan (beban) operasi lainnya pada tahun 2011 dan tahun 2010
Perseroan mencatat neto pendapatan operasi lainnya sepanjang tahun 2011 sebesar
USD277 ribu, sedangkan sepanjang 2010, Perseroan mencatat neto beban operasi lainnya
sebesar USD359 ribu. Perbedaaan signifikan ini disebabkan oleh pengakuan beban lainnya
sebesar USD363 ribu pada tahun 2010.

3.1.5. Laba Komprehensif
Selama periode tahun 2010 hingga tanggal 30 Juni 2013, Perseroan telah membukukan
pertumbuhan laba komprehensif mencapai 63% (CAGR) untuk periode tahun 2010 hingga
2012 dan mencapai peningkatan rasio margin laba bersih sebesar 28,8% (CAGR). Margin
laba bersih yang dibukukan terendah sekitar 14,6% pada tahun 2011 dan tertinggi sekitar
28,8% pada akhir semester pertama 2013.
Perbandingan laba komprehensif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2013 dan 30 Juni 2012
Laba komprehensif yang diperoleh selama semester pertama tahun 2013 adalah sebesar
USD7,2 juta, jumlah ini telah meningkat sebesar USD3,2 juta atau sekitar 81% dari laba
komprehensif pada semester pertama 2012 yaitu sebesar USD4 juta. Pertumbuhan laba
komprehensif secara umum disebabkan oleh kemampuan Perseroan dalam membukukan
pendapatan usaha yang lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Peningkatan
frekuensi usaha ini sepenuhnya terakomodasi dengan penambahan jumlah armada kapal
yang memungkinkan Perseroan untuk memperoleh kontrak-kontrak baru persewaan
kapal maupun perpanjangan kontrak-kontrak yang sudah ada.
Disisi lain, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Perseroan mampu menjaga rasio
margin laba kotor pada kisaran 48%-53% dan beban variabel lain pada tingkat terkendali,
sehingga setiap kenaikan pendapatan akan memberikan konklusi berupa peningkatan
laba komprehensif pada setiap akhir periode.
Perbandingan laba komprehensif pada tahun 2012 dan tahun 2011
Laba komprehensif Perseroan selama tahun 2012 adalah sebesar USD8,9 juta atau naik
sekitar 138% dari periode sebelumnya USD3,7 juta pada tahun 2011. Peningkatan laba
komprehensif disebabkan terutama oleh meningkatnya pendapatan seiring bertambahnya
kontrak-kontrak baru di tahun 2012 yang sejalan dengan penambahan armada Perseroan.
Penurunan beban keuangan selama tahun 2012 sebesar USD1,1 juta atau turun sekitar
26% juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan laba komprehensif Perseroan
selama tahun 2012. Penurunan beban keuangan ini sehubungan dengan tambahan
pinjaman bank berdenominasi USD dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah.
Perlu ditambahkan, telah terjadi tekanan besar atas laba komprehensif pada tahun 2011
yang disebabkan oleh kerugian penghapusan investasi tidak berkuotasi yang tersedia
untuk dijual sebesar USD381 ribu. Penghapusan investasi ini adalah transaksi divestasi.
Transaksi dimaksud merupakan salah satu bentuk dari restrukturisasi Perseroan pasca
bergabungnya grup Pacific Radiance sebagai salah satu pemegang saham Perseroan yang
berlaku efektif sejak tahun 2011.
Perbandingan laba komprehensif pada tahun 2011 dan tahun 2010
Laba komprehensif Perseroan selama tahun 2011 adalah sebesar USD3,8 juta atau
naik sekitar 12% dari periode sebelumnya yaitu sebesar USD3,3 juta pada tahun 2010.
Peningkatan tersebut secara umum disebabkan oleh meningkatnya pendapatan
seiring bertambahnya kontrak-kontrak baru yang sejalan dengan penambahan armada
Perseroan di tahun 2011. Namun demikian sebagaimana disebutkan di atas, peningkatan
pendapatan tahun 2011, disisi lain telah terkoreksi atas pengakuan kerugian penghapusan
investasi yang tidak berkuotasi yang tersedia untuk dijual sebesar USD381 ribu.
3.2. Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas
Sepanjang periode 2010 hingga pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan telah mencapai
tingkat pertumbuhan aset, liabilitas dan ekuitas masing-masing sebesar 70%, 64% dan
83% (CAGR) untuk periode tahun 2010 hingga 2012. Disisi aset, pertumbuhan paling
signifikan terjadi pada peningkatan nilai aset tetap yang dimiliki Perseroan berupa
armada kapal. Dalam tiga setengah tahun terakhir, nilai aset tetap Perseroan bertumbuh
lebih dari 3x lipat (2010: USD44,5 juta; 30 Juni 2013: USD 135,4 juta). Perolehan dan
penambahan armada kapal yang dimiliki dimungkinkan dengan pemberian berbagai
fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan dan bank maupun dari pinjaman pihak-pihak
berelasi.
Disisi ekuitas, pertumbuhan jumlah nilai bersih pemegang saham dicapai dengan
penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh atas transaksi investasi pemegang
saham baru yaitu grup Pacific Radiance melalui entitas anak Alstonia Offshore Pte. Lte
yang terjadi pada tahun 2011. Disamping itu, peningkatan jumlah ekuitas secara internal
juga dicapai dari akumulasi jumlah laba ditahan sebagai hasil laba komprehensif yang
diakui pada setiap akhir periode akuntansi.
3.2.1. Aset
Perbandingan jumlah aset pada tanggal 30 Juni 2013 dengan 31 Desember 2012
Aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar USD159 juta, jumlah ini
meningkat sebesar USD10,6 juta atau sekitar 7% dari jumlah aset pada tanggal 31
Desember 2012 yaitu sebesar USD148,4 juta. Beberapa hal yang menjadi kontributor
peningkatan aset Perseroan adalah: (a) peningkatan jumlah akun kas dan bank yang
mencapai USD2,9 juta atau naik sekitar 102% dari posisi kas dan bank pada akhir tahun
2012, (b) pertumbuhan saldo piutang usaha atas tagihan jasa persewaan kapal yang
meningkat sebesar USD1,8 juta baik terhadap pihak ketiga maupun pihak berelasi, dan (c)
peningkatan saldo aset tidak lancar lainnya.
Peningkatan jumlah saldo kas dan bank pada akhir semester pertama 2013 disebabkan
oleh surplus kas baik dari operasional, investasi maupun pendanaan Perseroan sebesar
USD2,9 juta. Penerimaan dari pelanggan sepanjang semester pertama 2013 telah
mencapai USD23,2 juta, sedang pada periode enam bulan yang sama ditahun sebelumnya
hanya sebesar USD13,7 juta.
Pertumbuhan kapasitas usaha juga dibuktikan dengan peningkatan saldo piutang usaha
atas tagihan jasa persewaan kapal yang pada tanggal 30 Juni 2013 dicatat sebesar USD9
juta (2012: USD7,2 juta). Kenaikan ini dapat diakomodasi dengan penambahan jumlah
armada kapal yang dimiliki Perseroan.
Peningkatan saldo aset tidak lancar lainnya dicatat oleh Perseroan karena adanya
transaksi pembayaran uang muka pembelian kapal kepada pihak ketiga dan pihak berelasi
berjumlah USD4,8 juta. Uang muka pembelian kapal pada akhir tahun 2012 hanya
sejumlah USD340 ribu. Usaha realisasi penambahan armada kapal dilakukan sejalan
dengan asumsi pertumbuhan kapasitas usaha atas rencana belanja modal tahun 2013
sebesar USD77.651.549.
Perbandingan jumlah aset per 31 Desember 2012 dengan 31 Desember 2011
Perseroan melaporkan jumlah aset sebesar USD148,4 juta pada akhir tahun 2012, jumlah
ini meningkat sebesar USD48,5 juta atau naik sekitar 48% dari jumlah aset pada akhir
tahun 2011 yaitu sebesar USD100 juta. Peningkatan jumlah aset ini dikontribusi oleh
pertumbuhan saldo piutang usaha yang mencapai USD 2,3 juta atau naik sekitar 47% dari
saldo piutang tahun 2011.
Disisi lain, aset tetap telah mengalami kenaikan yang signifikan sebesar USD44,6 juta
atau naik sekitar 49% dari tahun sebelumnya (2012: USD134,7 juta; 2011: USD90,1 juta).
Dari mutasi aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan, Perseroan melakukan
penambahan aset tetap berupa kapal sejumlah USD55,7 juta; dari jumlah ini sebesar
USD6,3 juta merupakan reklasifikasi dari aset dalam kontrak sewa menjadi aset tetap
dengan pemilikan langsung.
Perbandingan jumlah aset per 31 Desember 2011 dengan 31 Desember 2010
Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar USD100 juta atau
meningkat sebesar USD48,7 juta (95%) dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2010
sebesar USD51,3 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya
aset tetap berupa kapal Perseroan sebesar USD45,6 juta atau sekitar 103%. Jumlah
kepemilikan langsung atas kapal meningkat sebesar USD49,1 juta. Pembelian armada
baru ini sebagai upaya mempersiapkan beberapa kontrak baru yang akan dijalankan oleh
Perseroan mulai dari tahun 2011 dan seterusnya.
Disisi lain, pertumbuhan aset Perseroan juga dikontribusi oleh kenaikan saldo kas dan
bank serta jumlah tagihan piutang usaha, masing-masing naik sebesar USD2,9 juta dan
USD1,2 juta. Peningkatan saldo pos-pos aset lancar ini merupakan imbas dari peningkatan
kapasitas usaha dan likuiditas surplus kas yang diterima dari pembayaran dari pelanggan.
3.2.2. Liabilitas
Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 30 Juni 2013 dengan 31 Desember 2012
Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar USD101 juta, saldo
ini meningkat sebesar USD3,4 juta atau sekitar 3.5% dari jumlah liabilitas pada tanggal
31 Desember 2012 yaitu sebesar USD97,7 juta. Peningkatan tersebut terutama karena
adanya penambahan pinjaman yang salah satunya berupa fasilitas kredit perbankan
jangka pendek sebesar USD9,4 juta dari beberapa instansi perbankan seperti dari DBS
Bank Ltd. Singapura sebesar USD3,9 juta, dari UOB Ltd. Singapura sebesar USD4,5 juta,
dan dari PT UOB Indonesia sebesar USD1 juta.
Kebijakan pendanaan yang agresif ini diupayakan untuk membiayai ekspansi usaha
Perseroan dalam pembelian kapal-kapal baru. Secara umum, Perseroan akan
mengupayakan pendanaan sendiri sekitar 30% dari nilai pembelian kapal baru
menggunakan kas internal dan sisanya akan dibiayai melalui lembaga keuangan dan bank
dan (atau) pihak-pihak lainnya.
Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2012 dengan 31 Desember
2011
Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar USD97,7
juta atau meningkat 68% dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar
USD58,1 juta. Peningkatan tersebut terutama karena meningkatnya liabilitas jangka
pendek dan jangka panjang.
Peningkatan liabilitas jangka pendek disebabkan oleh penambahan pinjaman bank
jangka pendek dan pinjaman dari pihak berelasi masing-masing sebesar USD7,7 juta dan
USD6,5 juta dari tahun 2011. Penambahan pinjaman bank jangka pendek terdiri dari
OCBC Ltd., DBS Bank Ltd., dan UOB Ltd., ketiganya merupakan bank Singapura dengan
masing-masing nilai pinjaman sebesar USD3,9 juta (DBS), USD3,8 juta (OCBC), dan USD3
juta (UOB). Selama tahun 2012, Perseroan juga mendapatkan pinjaman baru dari pihak
berelasi yaitu Strato Maritime Service Pte. Ltd sebesar USD6,5 juta.
Peningkatan liabilitas jangka panjang berasal dari penambahan pinjaman bank jangka
panjang lebih dari 1 tahun sebesar USD29,4 juta yang sebagian besar terdiri dari
tambahan pinjaman dari UOB Ltd. Singapura, OCBC Ltd. Singapura, dan PT Bank CIMB
Niaga Tbk. dengan nilai masing-masing sebesar USD9,4 juta, USD4 juta, dan USD1,9 juta.
Sebagian besar dana pinjaman bank digunakan untuk pembelian aset tetap sebagai
langkah ekspansi Perseroan disamping untuk modal kerja tahun berjalan.
Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2011 dengan 31 Desember
2010
Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar USD58,1 juta
atau meningkat sebesar 61% dari total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar
USD36,2 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya liabilitas
jangka panjang, yaitu pinjaman bank jangka panjang sebesar USD28,3juta. Peningkatan
pinjaman bank jangka panjang tersebut berasal dari pinjaman bank baru dari UOB Ltd.
Singapura dan OCBC Ltd. Singapura masing-masing sebesar USD23,5 juta dan USD19,2
juta, yang digunakan untuk melunasi pinjaman bank lainnya sebesar USD 17 juta.
Sebagian besar dana pinjaman bank digunakan untuk pembelian aset tetap sebagai
langkah ekspansi Perseroan disamping untuk modal kerja tahun berjalan.
Perseroan memiliki pinjaman yang bersifat jangka panjang kepada bank yang
menggunakan tingkat bunga pasar. Perseroan terekspos risiko tingkat bunga terutama
menyangkut liabilitas keuangan, baik dalam tingkat bunga tetap maupun tingkat bunga
mengambang. Namun demikian, perubahan atas tingkat suku bunga tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan dalam mengembalikan
pinjaman atau membayar kewajiban.
Bunga terutang pada tanggal neraca dicatatkan sebagai bagian dari Beban Akrual pada
laporan keuangan.
Perseroan tidak memiliki kebijakan lindung nilai khusus, namun menerapkan kebijakan
lindung nilai alamiah (natural hedging). Saat ini, mengingat pendapatan Perseroan
sebagian besar dalam mata uang USD, maka seluruh pinjaman dan ikatan Perseroan juga
berada dalam mata uang USD.
3.2.3. Ekuitas
Perbandingan jumlah ekuitas pada tanggal 30 Juni 2013 dengan 31 Desember 2012
Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar USD57,9 juta atau
meningkat sekitar 14% dari total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar
USD50,7 juta. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan saldo laba selama
periode 6 (enam) bulan di tahun 2013 sebesar USD7,2 juta.
Perbandingan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 dengan 31 Desember 2011
Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar USD50,7
juta atau meningkat 21% dari jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar
USD41,8 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan saldo laba
Perseroan selama tahun 2012 sebesar USD8,9 juta.
Perbandingan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 dengan 31 Desember 2010
Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar USD41,8
juta atau meningkat 177% dari jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar
USD15,1juta. Penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang dilakukan oleh
Alstonia Offshore Pte. Ltd pada tanggal 13 Oktober 2011 berakibat pada penambahan
modal saham sebesar USD3 juta dan agio saham sebesar USD20 juta. Selain itu, saldo laba
Perseroan pada tahun 2011 meningkat sebesar USD3,7 juta sebagai hasil usaha yang turut
meningkatkan ekuitas Perseroan.
3.3. Solvabilitas dan Rentabilitas
Berikut adalah kemampuan solvabilitas dan rentabilitas Perseroan yang terukur dari rasio
usaha dan rasio finansial:
Keterangan
Rasio Financial
Debt / Asset
Interest Coverage Ratio
Rasio Usaha (%)
Margin laba kotor (GPM)
Margin laba operasional (OPM)
Margin laba bersih (NPM)
Return on equity (ROE)
Return on aset (ROA)

30 Juni
2013

2012

2011

31 Desember
2010

2009

2008

59,7%
3,6x

62,9%
3,3x

54,4%
1,1x

51,6%
1,1x

73,0%
1,2x

65,7%
4,2x

51,1%
39,8%
28,8%
12,4%
4,5%

48,6%
36,6%
26,0%
17,5%
6,0%

48,6%
33,8%
14,6%
8,9%
3,7%

53,2%
38,5%
18,4%
22,1%
6,5%

49,4%
22,9%
1,8%
1,9%
0,5%

69,8%
65,0%
48,5%
-

Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan
seluruh aset atau ekuitas. Solvabilitas diukur rasio Debt-to-Asset dengan membandingkan
jumlah pinjaman berbunga dengan jumlah aset (solvabilitas aset) dan dengan rasio

kecukupan pembayaran bunga atau Interest Coverage dengan membandingkan laba
usaha dengan beban keuangan (bunga). Solvabilitas aset Perseroan, melalui rasio Debtto-Asset, pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing
adalah 59,7%, 62,9%, 54,4%, dan 51,6%. Sedangkan rasio kecukupan pembayaran bunga
pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah
3,6x, 3,3x, 1,1x, dan 1,1x.
3.4. Kondisi Likuiditas Perseroan
Arus kas yang dimiliki Perseroan sangat baik dimana Perseroan masih mempertahankan
kinerja usahanya yang didukung oleh industri yang masih tetap mengalami pertumbuhan.
Perseroan juga menjalankan program-program yang mendukung untuk pengelolaan biaya
yang baik untuk memastikan tingkat profitabilitas Perseroan dapat dijaga.
Kondisi likuiditas Perseroan yang tercermin dalam pernyataan arus kas Perseroan dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
(dalam USD)
Keterangan
Arus Kas Diperoleh Dari
Aktivitas Operasional
Arus Kas Digunakan Untuk
Aktivitas Investasi
Arus Kas Diperoleh Dari
(Digunakan Untuk)
Aktivitas Pendanaan)
Kenaikan (Penurunan)
Bersih Kas dan Bank
Dampak Perubahan Kurs
terhadap Kas dan Bank
Kas dan Bank Pada Awal
Tahun/Periode
Kas dan Bank Pada Akhir
Tahun/Periode

30 Juni
2013

2012*

11.716.170

5.451.382

31 Desember
2011

2012
15.097.265

2010

9.948.228 12.158.837

(8.626.640) (3.762.844) (50.558.161) (27.918.169) (6.063.126)

(217.454) (1.503.611)

35.135.708

20.893.530 (8.267.734)
2.897.355 (2.171.360)

2.869.419

185.508

(326.373)

(2.657)

581

(1.185)

2.799.444

3.125.817

5.668.863

3.311.325

(26.234)

663

3.125.817

228.462

2.399.822

2.799.444

3.125.817

228.462

Keterangan: * tidak diaudit

Likuiditas Perseroan dipengaruhi oleh kemampuannya dalam meningkatkan arus
kas yang diperoleh dari kegiatan operasionalnya serta kegiatan pendanaan. Dalam
rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan menandatangani kontrak
sewa menyewa kapal dengan para pelanggan. Untuk kegiatan pendanaan, Perseroan
menandatangani perjanjian pinjaman dengan bank, lembaga keuangan lainnya, serta
pihak berelasi.
Kemampuan Perseroan dalam meningkatkan arus kas operasionalnya bergantung
pada ketersediaan kapal untuk disewakan serta manajemen biaya operasional. Untuk
pengelolaan biaya, sebagian besar kontrak antara Perseroan dengan pelanggan
merupakan kontrak dengan sistem time charter, dimana sebagian besar biaya operasional
dapat diteruskan kepada pelanggan dan menjadi beban pelanggan. Dalam hal
peningkatan pendapatan dari pelanggan, Perseroan melakukan investasi kapal-kapal baru
untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan jasa penyewaan kapal.
Perbandingan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2013 dan 30 Juni 2012
Arus kas yang diterima dari aktivitas operasional untuk periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2013 meningkat sebesar USD6.254.788 dari sebelumnya pada
tanggal 30 Juni 2012, terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan kas dari
pelanggan sebesar USD9.466.470 atau 69,1% dari USD13.693.855 pada tanggal 30 Juni
2012 menjadi USD23.160.325 pada tanggal 30 Juni 2013 seiring dengan meningkatnya
pendapatan usaha Perseroan dengan adanya armada kapal yang baru.
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2013 meningkat sebesar USD4.863.796 dari sebelumnya pada
tanggal 30 Juni 2012, terutama disebabkan oleh meningkatnya penggunaan dana untuk
pembelian aset tetap sebesar USD4.589.874 dari USD132.363 pada tanggal 30 Juni 2012
menjadi USD4.722.237 pada tanggal 30 Juni 2013 sehubungan pertambahan nilai kontrak
yang ditangani Perseroan.
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 turun sebesar USD1.286.157 dari sebelumnya pada
tanggal 30 Juni 2012, terutama disebabkan oleh adanya pelunasan hutang pinjaman bank
jangka pendek dan jangka panjang serta pinjaman dari pihak berelasi dan penerimaan
hutang baru untuk pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang pada tahun 2013
sehubungan dengan pembelian armada kapal Perseroan.
Perbandingan arus kas tahun 2012 dan 2011
Arus kas yang diterima dari aktivitas operasional pada tahun 2012 meningkat sebesar
USD5.149.037 dari sebelumnya pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh meningkatnya
penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD7.728.038 atau 32,0% dari USD24.083.639
pada tahun 2011 menjadi USD31.811.677 pada tahun 2012 seiring dengan meningkatnya
pendapatan usaha Perseroan dengan adanya armada kapal yang baru.
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2012 meningkat sebesar
USD22.639.992 dari sebelumnya pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh
meningkatnya penggunaan dana untuk pembelian armada kapal sebesar USD20.400.941
atau 69,5% dari USD29.209.124 pada tahun 2011 menjadi USD49.610.065 pada tahun
2012 sehubungan pertambahan nilai kontrak yang ditangani Perseroan.
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2012 meningkat sebesar
USD14.242.178 dari sebelumnya pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh adanya
penerimaan pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang serta pinjaman dari pihak
berelasi sehubungan dengan pembelian armada kapal Perseroan.
Perbandingan arus kas tahun 2011 dan 2010
Arus kas yang diterima dari aktivitas operasional pada tahun 2011 turun sebesar
USD2.210.609 dari sebelumnya pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh
meningkatnya pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD6.614.628 atau dari
USD3.887.964 pada tahun 2010 menjadi USD10.501.992 pada tahun 2011 seiring dengan
meningkatnya pendapatan usaha Perseroan dengan adanya armada kapal yang baru.
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2011 meningkat sebesar
USD21.855.043 dari sebelumnya pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh
meningkatnya penggunaan dana untuk pembelian aset tetap sebesar USD20.982.385
atau 255% dari USD8.226.739 pada tahun 2010 menjadi USD29.209.124 pada tahun 2011
sehubungan dengan ekspansi usaha Perseroan.
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2011 meningkat sebesar
USD29.161.264 dari sebelumnya pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh adanya
penerimaan pinjaman bank jangka panjang pada tahun 2011 sebesar USD43.840.000.
3.5. Belanja Modal
Tabel berikut menyajikan informasi mengenai belanja modal untuk periode 6 (enam)
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 sebagai berikut:
(dalam USD)
Keterangan
Kapal
Bangunan
Kendaraan
Peralatan kantor
Jumlah belanja modal

30 Juni
2013
2012
4.601.368 49.372.732
51.690
296.257
120.869
237.333
4.773.927 49.906.322

31 Desember
2011
49.169.096
16.247
38.515
23.781
49.247.639

2010
7.758.371
269.434
229.786
145.486
8.403.077

Belanja modal tersebut berdampak positif terhadap kinerja Perseroan, mengingat aset
yang dibeli dengan nilai terbesar adalah kapal untuk keperluan pengembangan usaha.
Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mengalami masalah dimana
belanja modal tidak sesuai dengan pembelian dan tujuannya. Sumber dana untuk belanja
modal adalah kas yang berasal dari kegiatan operasional, pinjaman bank atau lembaga
keuangan lainnya, dan pinjaman dari pihak berelasi. Untuk pinjaman tersebut, Perseroan
tidak melakukan transaksi lindung nilai mengingat pendapatan dan pembelian barang
modal sebagian besar dilakukan dalam mata uang USD.
4. Akun Dalam Mata Uang Asing
Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing pada tanggal
30 Juni 2013 berdasarkan jenis mata uang asing:
Keterangan
Aset
Kas dan bank
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Total Aset
Liabilitas
Utang usaha
Beban akrual (Bunga)
Liabilitas imbalan kerja jangka
pendek
Utang pembiayaan konsumen
Hutang bank jangka panjang
Total Liabilitas
Total Liabilitas - Bersih

Rupiah

30 Juni 2013
SGD
Euro

Ekuivalen USD

2.036.070.527
3.387.655.652
153.426.668
5.577.152.847

593
593

-

9.919.279.509
49.247.840

324.338
-

713
-

9.794.442.525

-

-

1.745.478.484
2.083.333.345
23.591.781.703

324.338

713

dalam Jangka Waktu Pinjaman; (ii) apabila Perseroan melakukan wanprestasi; atau
(iii) dalam jangka waktu 7 Hari Kerja setelah diterimanya dana hasil Penawaran
Umum.
Seluruh dana dari Hutang Konversi ini telah diterima pada tanggal 27 September
2013 dari ACIF (dana senilai USD 5.000.000) dan 1 Oktober 2013 dari SACLP (dana
senilai USD 11.000.000). Dana dari hutang konversi ini yang berjumlah sebesar USD
16.000.000 sebagian telah digunakan untuk mendanai porsi ekuitas (sebesar 30%
dari nilai pembelian) atas pembelian satu kapal AHTS “Logindo Stout”. Perseroan
berencana untuk menggunakan sisa dari dana Hutang Konversi untuk mendanai porsi
ekuitas atas pembelian satu kapal AHTS yang akan datang.
Pada tanggal 29 Oktober 2013, SACLP dan ACIF telah memberikan Instruksi Konversi
(Conversion Notice) kepada Perseroan untuk mengkonversi seluruh Pokok Pinjaman
menjadi Saham Biasa pada tanggal pencatatan perdana saham Perseroan di BEI.
Pada tanggal 30 Oktober 2013, saldo pinjaman kepada SACLP dan ACIF masingmasing sebesar USD11.000.000 dan USD5.000.000 (30 Juni 2013: USDNihil dan
USDNihil).
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KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
1. Riwayat Singkat Perseroan
Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat.
Perseroan didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta
Perseroan Terbatas PT. Logindo Samudramakmur No. 55 tertanggal 23 Agustus 1995
sebagaimana diubah berturut-turut dengan:
(i) Akta Perubahan No. 68 tanggal 28 Desember 1995 (sehubungan dengan perubahan
tentang maksud dan tujuan);
(ii) Akta Perubahan No. 7 tanggal 1 Pebruari 1996 (sehubungan dengan menaikan
modal dasar Perseroan dari Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) menjadi Rp.
3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta Rupiah) dan mengubah modal disetor dari
Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp 1.750.000.000 (satu milyar lima
ratus lima puluh juta Rupiah);
(iii) Akta Perubahan No. 16 tanggal 10 Oktober 1997 (sehubungan dengan penyesuaian
terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT
1995”)); dan
(iv) Akta Perubahan No. 32 tanggal 19 Maret 1998 (sehubungan dengan perubahan
tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha);
yang keseluruhannya dibuat dihadapan Nurul Hidajati Handoko, S.H. Notaris di Jakarta,
akta mana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (”Menteri
Kehakiman”) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4739 HT.01.01.Th.98 tanggal 5 Mei
1998, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kodya Jakarta Pusat dengan nomor pendaftaran No. 2555/BH.09.05/XII/2000 tanggal 4
Desember 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97
tertanggal 5 Desember 2006, Tambahan No. 12743/2006 (“Akta Pendirian”).
Sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran
Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir adalah sebagaimana
termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 13
Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta
6/2013”), yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham
Perseroan untuk (i) merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan
Terbuka, (ii) perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan
Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.J.1 Lampiran
dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, (iii)
meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula Rp. 45.098.000.000,- (empat puluh
lima milyar sembilan puluh delapan juta Rupiah) dirubah dan ditingkatkan menjadi Rp.
180.000.000.000,- (seratus delapan puluh milyar Rupiah), (iv) merubah nilai nominal
saham Perseroan dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi Rp. 100,00 (seratus
Rupiah), (v) meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui
melalui pengeluaran saham baru sebanyak-banyaknya 193.277.175 (seratus sembilan
puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima) saham baru
dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per lembar saham dalam rangka
penawaran umum perdana saham Perseroan yang akan ditawarkan kepada masyarakat
termasuk saham yang berasal dari program penjatahan saham karyawan atau Employee
Stock Allocation sebanyak-banyaknya 10% dari saham baru yang ditawarkan kepada
masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana; (vi) pengeluaran saham baru yang
berasal dari pelaksanaan Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen
dan Karyawan (“MESOP”) sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah disetor
penuh setelah Penawaran Umum Perdana. Perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan
diatas telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-43875.AH.01.02. Tahun 2013
tanggal 21 Agustus 2013.
Kegiatan usaha utama yang sedang dijalankan oleh Perseroan meliputi jasa transportasi
angkatan laut domestik untuk penumpang dan barang. Perseroan telah memperoleh Surat
Izin Usaha Perseroan Angkutan Laut (”SIUPAL”) dari Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut Departemen Perhubungan No. BXXU-1842/AL.58 tanggal 16 Mei 2002. Perseroan
memulai operasi komersialnya sejak tanggal 14 Februari 1996.
2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta 6/2013, dalam rangka untuk keperluan Penawaran Umum Perdana,
Perseroan (i) meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula Rp. 45.098.000.000,(empat puluh lima milyar sembilan puluh delapan juta Rupiah) dirubah dan ditingkatkan
menjadi Rp. 180.000.000.000,- (seratus delapan puluh milyar Rupiah), (ii) merubah nilai
nominal saham Perseroan dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi Rp. 100,00
(seratus Rupiah), sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
No.

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
Alstonia Offshore Pte.
Ltd.
Rudy Kurniawan Logam
Eddy Kurniawan Logam
Merna Logam
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

5. Manajemen Risiko
Langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan dalam mengelola risiko yang mungkin
timbul, baik risiko yang timbul dari akibat fisik dan hukum maupun risiko keuangan
adalah sebagai berikut :
a. Meminimalkan tingkat suku bunga, mata uang dan risiko pasar untuk semua jenis
transaksi.
b. Memaksimalkan penggunaan “lindung nilai alamiah” yang menguntungkan sebanyak
mungkin off-setting alami antara penjualan, biaya, serta hutang dan piutang dalam
mata uang yang sama.
c. Sebagian besar kontrak kerja sama dengan para pelanggan dilakukan dengan sistem
time charter, sehingga risiko kenaikan bahan bakar menjadi beban penyewa. Untuk
kontrak kerja sama yang dilakukan dengan sistem voyage charter, Perseroan selalu
mencantumkan bunker clause dalam setiap kontrak sehingga apabila terjadi kenaikan
bahan bakar yang melebihi persentase yang ditentukan dalam kontrak, maka akan
dilakukan penyesuaian freight mengikuti kenaikan harga bahan bakar tersebut.
d. Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan kebijakan diversifikasi
pelanggan dan wilayah operasi untuk mengurangi dampak atas industri tertentu
maupun wilayah perairan tertentu terhadap kegiatan operasional Perseroan.
e. Perseroan mengasuransikan armada Perseroan dengan nilai pertanggungan yang
cukup dan memadai.
f. Perseroan selalu menjaga agar semua armada dan peralatan yang dimilikinya berada
dalam kondisi prima dengan melakukan perawatan secara berkala dan memiliki
kebijakan untuk senantiasa mempunyai armada yang muda.
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan
keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor
Independen yang telah diterbitkan kembali tertanggal 7 Oktober 2013 atas laporan
keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 yang
telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat wajar
tanpa pengecualian yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini, selain kejadian atau
transaksi penting yang telah diungkapkan di bawah ini:
1. Fasilitas Pinjaman Berjangka dari Strato Maritime Services Pte. Ltd.
Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 3 Juli 2013, Strato Maritime
Services Pte. Ltd., pihak berelasi, setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman
berjangka dengan nilai maksimum sebesar AS$25.000.000 yang akan digunakan
untuk pembiayaan atas pembelian kapal. Fasilitas ini dapat ditarik sewaktu-waktu
oleh Strato Maritime Services Pte. Ltd. Fasilitas pinjaman berjangka merupakan
pinjaman tanpa jaminan dan dikenakan bunga dengan tingkat bunga sebesar 10%
per tahun. Perseroan telah menarik fasilitas pinjaman sebesar AS$20.000.000. Pada
tanggal 30 Oktober 2013, saldo terutang untuk fasilitas pinjaman ini adalah sebesar
AS$2.000.000 (30 Juni 2013: AS$Nihil).
2. Pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang
Sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013, terdapat kenaikan saldo atas pinjaman
bank jangka pendek pinjaman bank jangka panjang (termasuk bagian yang akan
jatuh tempo dalam waktu satu tahun), pinjaman dari pihak berelasi dan pinjaman
dari pihak ketiga sehubungan dengan fasilitas-fasilitas pinjaman yang telah diperoleh
Perseroan dibandingkan dengan laporan posisi keuangan auditan tanggal 30 Juni
2013. Pada tanggal 30 Oktober 2013 saldo pinjaman bank jangka pendek meningkat
menjadi AS$25.655.000 (30 Juni 2013: AS$20.169.000) dan saldo pinjaman bank
jangka panjang (termasuk bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun)
meningkat menjadi AS$93.094.525 (30 Juni 2013: AS$73.996.367).
3. Perjanjian pinjaman yang dapat dikonversi
Berdasarkan Convertible Loan Agreement yang dibuat antara Perseroan dengan
SACLP dan ACIF sehubungan dengan pemberian pinjaman dengan nilai sebesar
USD16.000.000 (enam belas juta Dolar Amerika) yang dapat dikonversi menjadi
saham baru Perseroan. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 24 (dua puluh empat)
bulan terhitung sejak 4 Oktober 2013 (5 Hari kerja setelah dipenuhinya seluruh
persyaratan pendahuluan pada tanggal 27 September 2013) (“Jangka Waktu
Pinjaman”) dan dapat diperpanjang sebagaimana disebutkan dalam perjanjian
tersebut. Convertible Loan Agreement ini memberikan opsi kepada SACLP dan
ACIF selaku kreditur Perseroan untuk dapat mengkonversi pokok pinjaman dengan
saham baru pada tanggal pencatatan saham baru Perseroan hasil Penawaran Umum
perdana Perseroan pada BEI dengan harga pelaksanaan sebesar harga Penawaran
Umum perdana saham Perseroan. Pinjaman ini diberikan kepada Perseroan dengan
imbal hasil bunga sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun
dimana kalkulasi bunga memperhitungkan jumlah hari aktual pinjaman dalam 365
hari setahun (actual / 365). Bunga atau imbal hasil tersebut akan dibayarkan oleh
Perseroan kepada SACLP dan ACIF: (i) apabila Penawaran Umum tidak terlaksana

220.980.000

(%)

22.098.000.000

49,0

115.000.000 11.500.000.000
92.000.000
9.200.000.000
23.000.000
2.300.000.000
450.980.000 45.098.000.000
1.349.019.925 134.901.992.500

25,5
20,4
5,1
100,0

3. Pengurusan dan Pengawasan
Pada tanggal diterbitkannya prospektus ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 6/2013, yaitu sebagai
berikut:
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris
: Pang Yoke Min
Komisaris Independen
: Estherina Arianti Djaja
Komisaris
: Merna Logam
Dewan Direksi:
Presiden Direktur
: Eddy Kurniawan Logam
Wakil Presiden Direktur
: Mok Weng Vai
Direktur Tidak Terafiliasi
: Meyrick Alda Sumantri
Direktur
: Rudy Kurniawan Logam
Direktur
: Loo Choo Leong
Direktur
: Rudy Kusworo
Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan
Bapepam No.IX.I.6 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-45/PM/2004 tanggal 29
November 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
Penunjukan Direktur Tidak Terafiliasi dilakukan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa
Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan No. I-A Tentang Pencatatan
Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat
yang dikeluarkan oleh BEI pada tanggal 19 Juli 2004.
Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan akan membentuk Komite
Audit sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam
No.Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan Dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah
Perseroan tercatat di BEI atau RUPS Perseroan berikutnya, mana yang lebih dahulu.
Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal yang telah mendapatkan persetujuan
Dewan Komisaris dan kemudian telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 21
Agustus 2013.
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 180/A-12/SK-DIR/LSM-JKT//VIII/2013
tanggal 21 Agustus 2013 mengenai penunjukan dan pengangkatan Unit Audit Internal
(pada Perseroan disebut juga Satuan Pengawas Internal) yaitu tanggal 21 Agustus 2013,
Perseroan telah mengangkat Unit Audit Internal dengan susunan sebagai berikut:
Ketua
Anggota

2.633.121
2.070.950

Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Nominal
(Rp)
1.800.000.000 180.000.000.000

Jumlah Saham

:
:

M. Rinto Soedjati
1. Joko Cahyono
2. Ricki R Hutajulu

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA
1. Umum
Perseroan berdiri dan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1995 dan pada saat
ini Perseroan bergerak di bidang jasa penyewaan kapal penunjang angkutan lepas pantai
bagi industri minyak dan gas bumi. Perseroan saat ini memiliki dan mengoperasikan 58
(lima puluh delapan) armada penunjang lepas pantai (Offshore Support Vessel– OSV)
dengan berbagai tipe dan fungsi. Perseroan memiliki portofolio pelanggan mulai dari
perusahaan tambang minyak dan gas bumi lokal hingga multinasional. Saat ini pelanggan
terbesar Perseroan adalah Total E&P Indonesie diikuti oleh PT Pertamina Hulu Energi yang
sebagian besar beroperasi di daerah Kalimantan Timur. Kontrak-kontrak yang dimiliki
Perseroan dengan pelanggan utama sebagian besar berjangka waktu 1 (satu) sampai 3
(tiga) tahun.
Perseroan dalam menjalakan kegiatan usahanya, menyediakan kapal untuk disewakan
beserta operator dan awak kapal, termasuk kapten kapal, kepada pelanggan. Untuk
selanjutnya, pelanggan memiliki kuasa penuh untuk menggunakan kapal sesuai dengan
syarat dan kondisi yang tercantum di dalam kontrak. Pelanggan juga memiliki kuasa untuk
menggunakan awak kapal sesuai dengan permintaan dan prosedur operasional mereka
namun tetap di dalam ruang lingkup prosedur kerja internal Perseroan seperti misalnya
proses docking, pengoperasian kapal dan komponen kapal, dan proses perawatan dan
perbaikan kapal.
Berikut ini penjelasan metode sewa yang umum diterapkanoleh perusahaan kapal kepada
pelanggannya:
a.
Pengangkutan (Voyage Charter)
Perusahaan melakukan pengangkutan kargo dengan jumlah dan jenis yang khusus dari
satu tempat ke tempat lainnya sesuai permintaan pelanggan (penyewa). Perhitungan
imbalan jasa pengangkutan ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis kargo yang dibawa,
serta jarak tempuh kapal. Pelanggan kemudian menetapkan tanggal kedatangan kapal
di pelabuhan muat, perkiraan waktu untuk pemuatan dan pembongkaran kargo, dan
lamanya perjalanan. Dengan skema tersebut, pihak penyewa akan membayar kepada
perusahaan imbalan atas sewa kapal dan perusahaan menanggung semua biaya termasuk
biaya perjalanan, bahan bakar, pelabuhan, awak kapal serta biaya operasional lainnya.
b. Penyewaan Kapal (Time Charter)
Perusahaan melakukan penyewaan kapal kepada para pelanggan untuk periode yang
telah ditentukan dengan imbalan sewa hasil negosiasi antara kedua belah pihak. Selama
periode penyewaan, pihak penyewa bertanggung jawab untuk membayar seluruh biaya
perjalanan, termasuk bahan bakar dan pelabuhan, serta imbalan keagenan. Di sisi lain,
sebagai pemilik kapal, Perseroan bertanggung jawab atas awak kapal (termasuk kebutuhan
sehari-hari), pemeliharaan kapal, suku cadang dan biaya operasional lainnya, dimana
seluruh biaya ini telah diperhitungkan dalam imbalan sewa yang disepakati oleh kedua
belah pihak. Dalam beberapa kontrak tertentu, biaya-biaya tersebut dapat dibebankan
kepada para penyewa. Secara garis besar, dalam skema time charter, pelanggan menyewa
kapal dan awak kapal secara penuh selama periode tertentu dan dapat secara langsung
mengarahkan kemana kapal harus pergi dan muatan apa yang akan dibawa; selain itu,
pelanggan menanggung beban bahan bakar dan biaya pelabuhan selama periode sewa.
Perseroan dalam menyewakan kapal kepada pelanggan, lebih banyak menjalankan model
bisnis time charter dimana model ini memberikan penyewa fleksibilitas terhadap lokasi
tujuan yang ingin mereka tuju. Dengan metode penyewaan kapal time charter, pihak
penyewa bertanggung jawab untuk membayar seluruh biaya perjalanan, termasuk
bahan bakar dan pelabuhan, serta imbalan keagenan selama periode penyewaan
kapal.Perseroan bertanggung jawab atas awak kapal (termasuk kebutuhan sehari-hari),
pemeliharaan kapal, suku cadang dan biaya operasional lainnya, dimana seluruh biaya ini
telah diperhitungkan dalam imbalan sewa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selain
itu, Perseroan juga masih menyewakan kapal tunda dan tongkang dengan sistem voyage
charter.
2. Keunggulan Kompetitif
Perseroan memiliki keunggulan kompetitif yang dapat menunjang kinerja Perseroan
di tengah kompetisi yang mulai ketat di industri jasa pelayaran terutama dalam jasa
angkutan kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi industri minyak dan gas
bumi.
a. Perseroan merupakan salah satu penyedia jasa OSV di Indonesia dengan
pertumbuhan yang sangat pesat
b. Sistem manajemen dan budaya Perseroan yang fokus untuk memberikan standar
pelayanan yang terbaik kepada pelanggan
c. Pelayanan purna sewa berkelanjutan dengan menyediakan fasilitas shipyard dan
pusat perawatan kapal terpadu
d. Kontrak jangka panjang dengan pelanggan
e. Dukungan yang kuat dan komitmen dari pemegang saham asing, Pacific Radiance
Group
f. Tingkat utilisasi kapal yang optimal
g. Memiliki teknologi measurement tools yang dapat memonitor penggunaan bahan
bakar setiap kapal yang terintegrasi dengan sistem komputer

h.
i.

Kemampuan membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan utama
Manajemen yang berkompeten dan berpengalaman dalam industri perkapalan
serta investasi di pengembangan sumber daya manusia
j. Manajemen aset dan kewajiban yang handal
k. Kapal OSV berbendera Indonesia
l. Fokus pada area geografis tertentu
3. Strategi Usaha
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki strategi usaha sebagai
berikut:
a. Diversifikasi database pelanggan dan pengembangan armada kapal yang dimiliki
b. Menyediakan jasa penyewaan kapal yang berkualitas
c. Menekan biaya operasional, salah satunya ditempuh dengan efisiensi penggunaan
bahan bakar
d. Membina hubungan baik dengan konsumen pengguna jasa persewaan kapal untuk
industri minyak dan gas, serta mitra usaha
e. Inspeksi Dan Pemeliharaan Rutin Armada
f. Menjadi Salah Satu Pemain Utama Dalam Industri Jasa Minyak dan Gas Bumi Lepas
Pantai
KEBIJAKAN DIVIDEN
Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian
dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan
sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian
dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal
ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen
interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan
Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen
interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan
tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris
serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian
dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.
Setelah Penawaran Umum, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan
dividen kas Kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20%
(dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan sejak tahun buku 2013.
Dengan tetap memperhatikan persetujuan RUPS Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari
waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya,
Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak
melakukan pembayaran dividen sama sekali.
Pembayaran dividen yang dilakukan Perseroan adalah dalam bentuk kas.
Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor,
antara lain pada:
laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas,
prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang
dianggap relevan oleh Direksi.
Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau akan membayar
dividen atau keduanya di masa yang akan datang.
Penentuan jumlah dividen, jika ada, yang dibayarkan kepada Perseroan oleh Entitas Anak
Perseroan akan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dari masing-masing
perjanjian utang Entitas Anak
Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan
memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang
berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang
saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan
perpajakan di Indonesia.
Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak
yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk
menerima dividen.
Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan
pembagian dividen kepada pemegang saham karena telah disetujui untuk dikesampingkan
oleh pihak-pihak tersebut.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah
ini yang berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan
keuangan terkait. yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus
membaca Bab IV Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.
Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan perseroan tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember
2012. 2011, 2010, 2009, dan 2008, dan laporan laba rugi komprehensif untuk enam bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan 30 Juni 2012. dan tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009, dan 2008.
Laporan keuangan Perseroan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011
telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian melalui laporannya yang telah diterbitkan kembali tertanggal 7 Oktober
2013.
Laporan keuangan Perseroan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012
telah direviu oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja melalui laporannya tertanggal 7
Oktober 2013.
Laporan keuangan Perseroan untuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010 telah diaudit oleh KAP Drs. Bambang S. & Rekan dengan pendapat
wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali
Laporan Keuangan sehubungan penerapan Standar Akuntansi Keuangan tertentu secara
retrospektif melalui laporannya tertanggal 24 Mei 2013. Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 telah diaudit oleh KAP
Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry dan tanggal 31 Desember 2008 telah diaudit oleh
KAP Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali Laporan Keuangan sehubungan
penerapan Standar Akuntansi Keuangan tertentu secara retrospektif melalui laporannya
tertanggal 14 Mei 2013.
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(dalam USD)
30 Juni
2013

Keterangan
Aset Lancar
Kas dan bank
Piutang usaha:
- Pihak Ketiga
- Pihak Berelasi
Persediaan
Pajak dibayar di muka
Piutang lain-lain
- Pihak Ketiga
- Pihak Berelasi
Uang muka
Biaya dibayar dimuka
Total Aset Lancar

2012

31 Desember
2010

2011

2009

2008

5.668.863

2.799.444

3.125.817

228.462

2.399.822

1.627.254

9.025.475
446.134
1.268.619

7.101.528
106.468
409.470
1.087.391

4.838.014
22.945
194.847
710.291

3.633.790
170.875
466.319

3.642.456
93.613
331.077

3.261.928
55.459
184.185

39.242
645.916
688.472
17.782.721

18.955
420.642
52.103
11.996.001

83.565
5.540
36.211
9.017.230

10.398
26.699
309.580
4.846.123

9.773
17.274
6.494.014

8.235
84.668
5.221.729

14.809
135.422.669 134.665.454 90.108.161 44.472.840 37.282.497
380.683
380.683

20.920.888
380.683

Aset Tidak Lancar
Aset pajak tangguhan
Aset tetap
Investasi dalam saham
Aset tidak lancar
lainnya
Jumlah Aset Tidak
Lancar

3.694.581

8.629.344

141.252.264 136.446.827 90.945.420 46.429.289 41.357.761

29.930.915

Jumlah Aset

159.034.985 148.442.828 99.962.650 51.275.412 47.851.775

35.152.644

Liabilitas Dan Ekuitas
Liabilitas Lancar
Utang usaha:
- Pihak Ketiga
- Pihak Berelasi
Utang lain-lain:
- Pihak Ketiga
Beban akrual
Liabilitas imbalan kerja
jangka pendek
Utang pajak
Pinjaman bank jangka
pendek
Pinjaman dari pihak
berelasi
Bagian lancar atas
liabilitas jangka
panjang:
- Pinjaman bank
jangka panjang
- Utang pembiayaan
konsumen
- Liabilitas sewa
pembiayaan
Jumlah Liabilitas
Lancar
Liabilitas Tidak Lancar
Liabilitas jangka
panjang. setelah
dikurangi bagian yang
akan jatuh tempo
dalam waktu satu tahun
- Pinjaman bank
jangka panjang
- Utang pembiayaan
konsumen
- Liabilitas sewa
pembiayaan
Liabilitas imbalan kerja
jangka panjang
Jumlah Liabilitas Tidak
Lancar
Jumlah Liabilitas
Ekuitas (Defisiensi
Modal)
Modal ditempatkan dan
disetor
Agio saham
Saldo Laba
Jumlah Ekuitas
(Defisiensi Modal)
Total Liabilitas Dan
Ekuitas

5.829.595

1.781.373

837.259

1.560.957

2.667.400
773.341

1.398.495
905.359

1.133.386
1.364.755

1.842.687
-

1.077.013
-

431.903
-

274.874
850.048

274.514
682.088

740.815

1.284.051

-

-

986.448

555.861

222.671

157.366

67.965

54.788

180.981

305.509

115.130

95.503

8.886

2.630

20.169.000

10.752.500

3.050.000

4.324.769

4.448.992

2.129.018

-

6.542.938

-

-

15.554.645

15.296.552

5.944.271

7.864.456

3.938.752

4.174.910

95.212

91.572

82.216

105.015

99.380

837.505

435.323

526.136

2.110.437

2.791.927

2.726.409

1.128.714

41.987.272

37.331.524 14.763.681 18.465.774 12.367.396

8.759.468

58.441.722

59.549.724 39.511.310 11.186.897 16.446.234

11.339.603

80.584

101.171

30.546

132.848

122.453

945.776

233.025

451.111

3.638.807

6.313.862

7.134.054

2.542.996

306.811

174.533

59.236

-

-

59.137.934

382.603

60.408.817 43.355.196 17.692.843 23.702.741

14.827.674

101.125.206

97.740.341 58.118.877 36.158.617 36.070.137

23.587.142

5.529.734
20.529.017
31.851.028

5.529.734 5.529.734 3.058.751
20.529.017 20.529.017
24.643.736 15.785.022 12.058.044

3.058.751
8.722.887

3.058.751
8.506.751

57.909.779

50.702.487 41.843.773 15.116.795 11.781.638

11.565.502

159.034.985 148.442.828 99.962.650 51.275.412 47.851.775

35.152.644

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
(dalam USD)
30 Juni

31 Desember
2010

Keterangan
2013
2012*
2012
2011
2009
2008
Pendapatan Usaha
24.998.091 15.104.292 34.094.104 25.515.201 18.123.307 11.779.729 15.850.605
– Bersih
Beban Pokok Penjualan (12.226.851) (7.382.870) (17.509.648) (13.123.858) (8.474.828) (5.969.502) (4.792.833)
Laba (Rugi) Kotor
12.771.240 7.721.422 16.584.456 12.391.343 9.648.479 5.810.197 11.057.772
Beban umum dan
(2.775.970) (2.190.399) (4.510.903) (4.036.864) (2.318.071) (3.133.167) (760.947)
administrasi
Pendapatan operasi
53.426
118.817
404.818
283.145
3.209
69.071
lainnya
Beban operasi lainnya
(88.261)
(18.319)
(11.271)
(5.713) (362.554)
(53.290) (355.838)
Laba (Rugi) Usaha
9.960.435 5.631.521 12.467.100
8.631.911 6.971.063 2.692.873 9.940.987
Pendapatan Keuangan
4.297
18.144
36.945
15.704
1.115
4.581
12.599
Beban Keuangan
(2.312.153) (1.398.800) (3.082.283) (4.141.993) (3.386.973) (2.333.506) (2.072.866)
Kerugian penghapusan
investasi tidak
(380.683)
berkuotasi yang
tersedia untuk dijual
Laba (Rugi) Sebelum
7.652.579 4.250.865
9.421.762
4.124.939 3.585.205
363.948 7.880.720
Pajak
(Manfaat) Beban Pajak
Penghasilan :
Kini
(445.287) (272.288)
(563.048)
(383.203) (250.048) (147.813) (191.667)
Tangguhan
(14.758)
Laba (Rugi) Bersih
7.207.292 3.978.577
8.858.714
3.726.978 3.335.157
216.135 7.689.053
Tahun Berjalan
Pendapatan
komprehensif lain
setelah pajak
Total laba
komprehensif
Laba per saham dasar
* Tidak diaudit

7.207.292

3.978.577

8.858.714

3.726.978

3.335.157

216.135

7.689.053

160

88

196

140

145

138

142

RASIO KEUANGAN
Keterangan
RASIO PERTUMBUHAN (%)
Pendapatan
Beban Pokok
Laba Bruto
Beban Operasional
Laba Operasi
Laba sebelum Pajak

30 Juni
2013

2012*

2011

65.5%
65.6%
65.4%
29.7%
76.9%
80.0%

33.6%
33.4%
33.8%
11.9%
44.4%
128.4%

40.8%
54.9%
28.4%
50.8%
23.8%
15.1%

31 Desember
2010
53.9%
42.1%
65.9%
-16.0%
159.0%
885.1%

2009

2008

-25.7%
24.5%
-47.4%
317.5%
-73.9%
-95.4%

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Keterangan
Laba bersih
Jumlah asset
Jumlah liabilitas
Jumlah Ekuitas
RASIO USAHA (%)
Margin laba kotor (GPM)
Margin laba operasional
(OPM)
Margin laba bersih (NPM)
Return on equity (ROE)
Return on aset (ROA)
RASIO FINANCIAL
Debt / Asset
Interest Coverage Ratio
Keterangan: *tidak diaudit

30 Juni
2013
81.2%
7.1%
3.5%
14.2%

2012*
137.7%
48.5%
68.2%
21.2%

2011
11.7%
95.0%
60.7%
176.8%

31 Desember
2010
2009
1443.1%
-97.2%
7.2%
36.1%
0.2%
52.9%
28.3%
1.9%

2008
N/A
N/A
N/A
N/A

51.1%

48.6%

48.6%

53.2%

49.4%

69.8%

39.8%

36.6%

33.8%

38.5%

22.9%

65.0%

28.8%
12.4%
4.5%

26.0%
17.5%
6.0%

14.6%
8.9%
3.7%

18.4%
22.1%
6.5%

1.8%
1.9%
0.5%

48.5%
N/A
N/A

59.7%
3.6

62.9%
3.3

54.4%
1.1

51.6%
1.1

73.0%
1.2

65.7%
4.2

PERPAJAKAN
Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan
(PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang
berlaku.
Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2012 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26,
PPh pasal 4 (2), PPh pasal 29 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban
perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2012, telah dibayarkan pada masa penyampaian
SPT pada bulan April 2013 dengan demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban
perpajakan lagi (nihil).
Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum Perdana ini
diharapkan untuk berkonsultasi dengan Konsultan Pajak masingmasing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian,
pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran
Umum Perdana ini.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam
Penawaran Umum Perdana ini adalah sebagai berikut:
Akuntan Publik:
Konsultan Hukum:
Penilai:

Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (a member firm
of Ernst & Young Global Limited)
Hanafiah Ponggawa & Partners
KJPP Nirboyo A, Dewi A & Rekan

Biro Administrasi Efek:

PT Raya Saham Registra

Notaris:

Tjhong Sendrawan, S.H.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM PERDANA INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK
MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK
LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor para
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek di Indonesia sebagai berikut:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
PT UOB Kay Hian Securities
UOB Plaza, Thamrin Nine, Lantai 38
Jl. MH. Thamrin, Kav 8–10
Jakarta 10230
Telepon : (021) 2993 3888
Faksimili : (021) 2993 3964

PT RHB OSK Securities Indonesia
Plaza CIMB Niaga, Lantai 14
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920
Telepon : (021) 2598 6888
Faksimili : (021) 2598 6777

PENJAMIN EMISI EFEK
Akan ditentukan kemudian

